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Comunicat privind plata dividendelor pentru anul 2009
Începând cu data de 14.06.2010 SC „BERMAS” SA Suceava va distribui
dividendele aferente anului financiar 2009, acţionarilor săi persoane fizice şi persoane
juridice înscrişi în Registrul Acţionarilor la data de înregistrare 17.05.2010. Dividendul
brut este de 0,0550 lei/acţiune cu reţinerea la sursa a impozitului aferent conform
legislaţiei în vigoare.
Modalităţile de plata a dividendelor sunt:
I. Virament bancar – la solicitare (într-un cont bancar în lei, deschis la o banca din
România): -- acţionarii vor transmite o adresa societăţii noastre prin fax (0230/526543),
email (office@bermas.ro ) sau poşta (SC „BERMAS” SA, str. Humorului nr. 61 loc.
Şcheia judeţul Suceava, cod poştal 727525), cu următoarele date:
1. Pentru persoane juridice:
 Denumire - acţionar persoană juridică;
 Cod de înregistrare fiscală - acţionar persoană juridică;
 Copie după documentul care atesta calitatea solicitantului de reprezentant
legal al societăţii (certificat constatator);
 codul IBAN al unui cont bancar;
 Banca si Sucursala băncii unde este deschis contul.
2. Pentru persoane fizice:
 Nume şi prenume - acţionar persoană fizică;
 Copie act identitate: Carte/Buletin de Identitate (cu CNP şi ultimul
domiciliu) / Paşaport - acţionar persoană fizică;
 codul IBAN al unui cont bancar;
 Banca şi Sucursala băncii unde este deschis contul.
Acţionarii persoane fizice şi juridice nerezidente, care au rezidenţa într-un stat cu
care România are încheiate convenţii de evitare a dublei impuneri, pentru aplicarea
prevederii de evitare a dublei impuneri, vor transmite la sediul societăţii:
• Certificatul de rezidenţă fiscală original sau copie, eliberat de către autoritatea
fiscală a statului respectiv sau o altă autoritate decât cea fiscală, care are atribuţii în
domeniul certificării rezidenţei conform legislaţiei interne a acelui stat;
• Traducerea legalizată de organul autorizat din România, a certificatului de
rezidentă fiscală sau documentului echivalent menţionat mai sus, cu respectarea

prevederilor cuprinse în codul fiscal si în normele de aplicare ale acestuia valabile la
data plăţii dividendelor.
II. Mandat poştal - numai pentru acţionarii care persoane fizice care nu deţin conturi
bancare, vor putea solicita în scris plata dividendelor, printr-o adresa transmisă
societăţii care va cuprinde:
 Nume şi prenume - acţionar persoană fizică;
 Copie act identitate: Carte/Buletin de Identitate (cu CNP), Paşaport acţionar persoană fizică;
 Adresa exactă unde doresc sa primească banii.
III. Prin casieria societăţii – numai pentru acţionarii persoane fizice
Acţionarii persoane fizice se vor putea prezenta la sediul societăţii de luni până
vineri între orele 800 şi 1400 cu actul de identitate.
Acţionarul poate fi reprezentat de către o persoana fizica numai pe baza de
procură, unde va fi specificat ca împuternicitul are drept de a primi dividendele cuvenite
de la SC „BERMAS” SA Suceava. Procura va fi însoţită de actul de identitate al
reprezentantului ( în original), al acţionarului (copie).
Pentru acţionarii decedaţi, moştenitorii vor prezenta:
- Certificat de deces (copie);
- Certificat de moştenitor (copie);
- Act de identitate al moştenitorului (original – daca se prezintă la sediul societăţii,
copie – dacă solicită dividendele prin virament bancar sau mandat poştal).
În toate situaţiile rugăm acţionarii să precizeze în solicitare numărul de telefon la
care pot fi contactaţi în cazul unor neclarităţi.
Societatea nu recunoaşte alt deţinător al acţiunilor decât pe cel înregistrat la SC
„Depozitarul Central” SA Bucureşti.
Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa societăţii la telefon 0230/526543.
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